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Nie tak dawno o nepotyzmie w litewskim sejmie pisał dziennik „Lietuvos rytas”. Wśród wymienionych
osób znalazł się dyrektor portalu L24.lt Wiktor Jusiel, który jest asystentem posła z ramienia AWPL
Józefa Kwiatkowskiego. Matka Wiktora Jusiela Danuta jest asystentką wiceprzewodniczącego sejmu
Jarosława Narkiewicza.

Bankiet Tomaszewskiego

Zresztą powiązania partyjne w redakcji portalu L24.lt, gdzie często jako publicyści występują posłowie i
radni tejże partii, są znacznie większe.

Portal L24.lt powstał 7 kwietnia 2013 roku. Już podczas prezentacji strony internetowej, na której
obecny był prezes AWPL Waldemar Tomaszewski oraz prezes ZPL Michał Mackiewicz poinformowano,
że L24.lt tworzą osoby młode, a jego celem jest ”operatywne rozpowszechnianie informacji”. Co
ważne, Tomaszewski poinformował, że portal jest niezależny, a dziennikarze tworzący zespół
redakcyjny pracują na zasadzie wolontariatu. Lider AWPL dodał wówczas, że w ramach wspierania
młodych inicjatyw współfinansował bankiet z okazji prezentacji.

Kim jest syn Rekść?

Faktycznie wydawcą portalu l24.lt jest instytucja pożytku publicznego L24Plius, której dyrektorem jest
Władysław Michalkiewicz, prywatnie syn mer rejonu wileńskiego Marii Rekść oraz jeden z członków
zespołu redakcyjnego.

Na liście dziennikarzy, tworzących trzon redakcyjny znajdują się: Elżbieta Sadaiska – radna
samorządu rejonu wileńskiego z ramienia AWPL, Teresa Worobiej – asystentka posłanki AWPL Wandy
Krawczonok, Zdzisław Palewicz jr –asystent krajowy europosła Waldemara Tomaszewskiego, a
prywatnie syn mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza, Beata Naniewicz – asystentka
krajowa Tomaszewskiego, Paweł Kobak – pracownik samorządu rejonu wileńskiego.

”Synowie litewskiej prowincji”

Warto odnotować, że stałym publicystą na łamach portalu jest również Tadeusz Andrzejewski – radny
rejonu wileńskiego oraz asystent posła Michała Mackiewicza, a także Renata Cytacka – radna m.
Wilna i asystentka krajowa europosła Tomaszewskiego oraz posłanka Rita Tamašunienė.

„W celu wymiany informacji, wzajemnego zrozumienia i ogólnego dobra będziemy współpracowali z
różnymi środowiskami i społecznościami wielojęzykowej i wielokulturowej Litwy” – napisał przed
dwoma latami dyrektor portalu Wiktor Jusiel, który później w swych publikacjach nazywał oponentów
„kundelkami i muchomorami”. Z kolei Tadeusz Andrzejewski oskarżał obecną koalicję w Wilnie, że im
„Z kłumpi (…) wyłazi słoma”, a członków rady nazwał synami litewskiej prowincji.

W takim upartyjnieniu środka masowego przekazu dopatrzyć się można łamania podstawowych zasad
etyki dziennikarskiej. „Dziennikarz powinien podawać prawdziwe i rzetelne informacje oraz
prezentować różne zdania” – zawarto w Kodeksie Etyki Dziennikarskiej.

Partyjne dynastie

Klanowość nie jest niczym nowym w Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Dobrym przykładem jest
rodzina Tamašunasów z Jawniun. W minionych wyborach samorządowych z 24 osób na liście w
rejonie szyrwinckim, czterech kandydatów należało do tej rodziny.
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Rita Tamašunienė jest starostą frakcji AWPL w sejmie, a jej mąż Jarosław – asystentem krajowym
Waldemara Tomaszewskiego. Natomiast rodzona siostra Jarosława, Edyta Tamošiūnaitė, była
wiceministrem oświaty, obecnie jest radną miasta Wilna oraz asystentką posła Józefa Kwiatkowskiego.
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